Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 32/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 14. 10. 2019 na obecním úřadě v Radonicích
Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů,
jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.
Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.
Přítomno:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 30/3 zajistit v ulici Pavlova výsadbu cca 4 kusů bříz, (radní pan Forman), realizuje se
RO 31/4 b) zveřejnit záměr pronájmu prodejny potravin v prostorách Obecního domu
Radonice na úřední desce, (obecní úřad), splněno

Pořad jednání:
32/1
32/2
32/3

Faktury
Výroční zpráva o činnosti základní školy
Informace starosty obce + různé

32/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 1942102989 – doplatek za vodné a stočné v Obecním domě za období
11. 10. 2018 – 8. 10. 2019 společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ve výši
22.082,- Kč,
b) faktury č. 0141105931 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu za období
07– 09/2019 společnosti FCC ČR, Praha 8 ve výši 334.840,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 190102009 za dodávku a montáž skla na autobusové zastávce, dodávku a montáž
sítí v Obecním domě a servis dveří společnosti SAMAT, spol. s r.o., Jiřetín pod Jedlovou
ve výši 23.202,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

32/2

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Rada obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2018/2019 (příloha
č. 1).
Hlasování:
Pro: 5

32/3

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Údržba obce
Starosta obce informoval o změně ve vedení údržby obce. Vedoucím údržby se stává od
15. 10. 2019 pan Jaromír Forman.

USNESENÍ č. 32/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 14. 10. 2019
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Schvaluje:
Bod 32/1 a)
- proplacení faktury č. 1942102989 – doplatek za vodné a stočné v Obecním domě za
období 11. 10. 2018 – 8. 10. 2019 společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ve
výši 22.082,- Kč.
Bod 32/1 b)
- proplacení faktury č. 0141105931 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu za
období 07– 09/2019 společnosti FCC ČR, Praha 8 ve výši 334.840,- Kč včetně DPH.
Bod 32/1 c)
- proplacení faktury č. 190102009 za dodávku a montáž skla na autobusové zastávce,
dodávku a montáž sítí v Obecním domě a servis dveří společnosti SAMAT, spol. s r.o.,
Jiřetín pod Jedlovou ve výši 23.202,- Kč včetně DPH.
Bod 32/2
- Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2018/2019.

B. Bere na vědomí:
Bod 32/3
- Informace starosty obce + různé.

….…………….……………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

